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Niet iedere ziekte die je op je werk oploopt, is een beroepsziekte. De ziekte moet door je werk veroorzaakt zijn. Er be-
staat een officiële lijst van erkende beroepsziekten, maar ook andere ziekten kunnen beroepsziekten zijn. 

Als de beroepsziekte aan de voorwaarden voldoet, kun je hiervoor een vergoedingsaanvraag indienen bij het Federaal 
agentschap voor beroepsrisico’s Fedris. Deze vergoeding geldt zowel voor werknemers uit de privésector* als de 
openbare sector (personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afgekort PPO) maar de proce-
dures zijn verschillend. Werknemers uit de openbare sector moeten via hun werkgever een aanvraag bij Fedris indie-
nen. Werknemers uit de privésector moeten zich rechtstreeks richten tot Fedris.  

De bovenvermelde vergoeding geldt niet voor: 

• Zelfstandigen, tenzij je de aandoening opliep tijdens een vroegere job in loondienst. Zij kunnen zich wenden tot 
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 

• Militairen, federale ambtenaren, ambtenaren van de Gemeenschappen en Gewesten en leden van de federale 
politie. Zij moeten zich rechtstreeks wenden tot hun werkgever. 

*Werknemers, mijnwerkers, zeelieden, leerjongens, leermeisjes, stagiairs, scholieren en studenten, personen die na 
lichamelijke arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een beroepsherscholing volgen op grond van een wet of decreet en 
tijdelijk tewerkgestelden. 

 

 

Stap 1: de aanvraag indienen 
Denk je dat je ziekte een beroepsziekte is? Dan kun je een aanvraag indienen via de adviserend arts van CM, je behan-
delende arts of je bedrijfsarts. Je moet bewijzen dat je aan een bepaalde beroepsziekte lijdt én dat je blootgesteld bent of 
was aan het risico van die ziekte. 
Ook als je al met pensioen bent of bij een andere werkgever of in een andere afdeling van dezelfde onderneming werkt, 
kun je nog een aanvraag indienen. Als je ziekte verergert, kun je een ‘herzieningsaanvraag’ indienen. 
Hiervoor gebruik je dezelfde formulieren als bij een klassieke aanvraag. Bij deze formulieren voeg je dan wel een me-
disch bewijs van verergering. 
Opgelet: Doe tijdig aangifte van je arbeidsongeschiktheid bij je ziekenfonds! 

Stap 2: oproep tot medische controle 
Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) onderzoekt je aanvraag en kan je uitnodigen voor een medisch 
onderzoek. Dit onderzoek is verplicht en nodig om na te gaan of je inderdaad een beroepsziekte hebt. Als je de medi-
sche controle weigert, kan de ziekte-uitkering die je voor je beroepsziekte ontvangt of ontving, teruggevorderd worden 
door de plaatselijke ziekenfondsen. Fedris vergoedt de verplaatsingskosten voor het controlebezoek. Je werkgever mag 
dat controlebezoek niet weigeren. Hij ontvangt een vergoeding voor je afwezigheid. 

Stap 3: de beslissing 
Na het onderzoek zal Fedris (of je werkgever PPO) jou en CM op de hoogte brengen van de beslissing. 
Fedris/werkgever PPO kan jouw ziekte erkennen voor een tijdelijke of een blijvende arbeidsongeschiktheid.  
Fedris/werkgever PPO kan een voorgaande beslissing herzien en een definitieve werkverwijdering voorstellen.  

Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het werk. 

Soms merk je de symptomen pas lang na de blootstelling aan 

het risico. Als je beroepsziekte erkend wordt, kun je hiervoor 

een vergoeding krijgen. 

Wat is een beroepsziekte? 
 

Hoe vraag je een erkenning aan? 
 

Een beroepsziekte 

http://www.cm.be/klachten
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De beslissing van Fedris/werkgever PPO gaat in op de datum van je aanvraag en houdt rekening met een wettelijke 
termijn van terugwerkende kracht. 

Stap 4: niet akkoord met de beslissing? 
Als je niet akkoord gaat met de beslissing van Fedris/werkgever PPO, kun je deze betwisten binnen het jaar na de datum 
waarop de beslissing werd overgemaakt door de bevoegde arbeidsrechtbank van je woonplaats. Dit kan op twee manie-
ren: 

• Hetzij met een tegensprekelijk verzoekschrift conform de artikelen 1034bis tot 1034sexies van het Gerechtelijk 
Wetboek dat je overmaakt aan de bevoegde arbeidsrechtbank van je woonplaats. 

• Hetzij met een dagvaarding overgemaakt door een gerechtsdeurwaarder aan Fedris of aan werkgever PPO.  
 

 

Beroepsziektevergoeding 
Zodra Fedris/werkgever PPO jouw beroepsziekte erkent, ontvang je maandelijks een beroepsziektevergoeding*. Deze 
vergoeding wordt berekend op basis van je basisloon en je graad van arbeidsongeschiktheid. 

• Krijg je van de ziekteverzekering al een uitkering voor je beroepsziekte? Dan vermindert je ziekte-uitkering met 
het bedrag van de beroepsziektevergoeding. Je kunt voor één ziekte slechts eenmaal vergoed worden. Als het 
om verschillende ziekten gaat (een beroepsziekte en andere ziekten die niet in verband staan met uw beroep), 

wordt je ziekte-uitkering niet verminderd en mag je ze cumuleren indien de betaling van je ziekte-uitkering door 

de andere ziekte gerechtvaardigd is. 

• De werkloosheidsvergoeding en de vergoeding voor beroepsziekten mag je cumuleren. 

• Ga je met pensioen? Dan wordt je vergoeding van Fedris begrensd. Je ontvangt dan enkel nog een maandelijks 
forfaitair bedrag (op basis van het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid). 

*Werknemers uit de privésector ontvangen deze vergoeding rechtstreeks vanwege Fedris, werknemers uit de 
openbare sector (PPO) ontvangen deze via hun werkgever (de vergoeding wordt door Fedris op de rekening van 
de werkgever gestort). 

Extra vergoedingen 

• Terugbetaling van gezondheidszorgen voor de behandeling van je beroepsziekte en van het remgeld.  

• Terugbetaling van hospitalisatiekosten voor de behandeling van je beroepsziekte. 

• Heb je regelmatig hulp nodig van een andere persoon door je beroepsziekte? Dan heb je recht op een bijkomen-
de vergoeding voor deze hulp (= ‘uitkering Hulp van derden’). Wanneer deze hulp in het kader van de ziektever-
zekering wordt betaald, wordt deze door je ziekenfonds bij FEDRIS teruggevorderd. Je kunt niet voor dezelfde 
schade twee keer vergoed worden.     

• Is je beroepsziekte de directe of indirecte oorzaak van je overlijden? Dan hebben je nabestaanden recht op een 
aantal vergoedingen (o.a. tussenkomst in de begrafeniskosten).  

 
Afhoudingen en index 
Van de rente en vergoedingen voor beroepsziekte zijn de bijdragen voor de sociale zekerheid al afgehouden. Wel zijn ze 
nog onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Je moet ze dus aangeven aan de belastingen, met uitzondering van de 
uitkering voor Hulp van derden. 

 

 

Je kunt bij CM terecht voor:  

• informatie en advies rond Fedris/werkgever PPO; 

• hulp bij je aanvraag (of verergeringsaanvraag) bij Fedris/werkgever PPO; 

• informatie i.v.m. een negatieve beslissing van Fedris/werkgever PPO; 

• hulp bij het opvolgen van je dossier (zowel medisch als administratief);  
• hulp bij vragen over ziekte-uitkering, vergoedingen, rente, cumulatie … 

 

 
 

Vergoeding 
 

Wat kan CM voor jou doen? 
 

http://www.cm.be/klachten
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• Bij de consulent van je plaatselijke CM-kantoor 

• De Zorglijn - www.cm.be/zorglijn   

• De adviserend arts van CM 

• www.cm.be/beroepsziekte 

• www.fedris.be 

 
Meer info 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/zorglijn
http://www.cm.be/beroepsziekte
http://www.fedris.be/

